
 

 نارسایی مزمن تنفسی 

 بخش  داخلی  

 0011تاریخ بازنگری : —واحد آموزش سالمت 

 روش های بهبود وضعیت تنفسی:  
 

   از قرار گرفتن در محیط های شلوغ و سربسته پررهریر

 .کنید

  از افراد سرماخورده یا مبتال به هر نوع عرورونربه بره

 .خصوص عوونب تنوسی فاصله بگیرند

  چنانچه در محیط سرد قرار می گیرید از ماسک صورت

 .و شال گردن استواده کنید

   اسپری های خود را به روش صحیح و در زمان مناسر

 .استواده نمائید

 توصیه ها

  از مواد محرک تنوسی مثل سیگار پرهی  کنید و حتری

به محیط هایی که آلوده به دود سیگار هسترنرده وارد 

 . نشوید

  از محیط های شلوغ خصوصا در فصل هایی که آنووالن ا

 شیوع باالیی دارده پرهی  کنید.

  در مسافرت های هوایی در مورد نیاز به اکسیژن اضافی

 با پ شک خود مشورت کنید.

  در اول پایی  با پ شک خود در مورد ت ریق واکسن آنووالن ا

 مشورت نمائید.

  در صورتی که تنگی نوس شما با اسپری برطرف نمی شوده

 به اولین مرک  درمانی مراجعه کنید.

در صورت بروز هر یک از عالئم زیر پزشک خود 

 را مطلع سازید:

تغییر رنگ و تغییر در مقدار خلط،  ازطزایط  

سرزه  اززای  خستگی  اززای  تنگی نطسط   

 اززای  وزن  ورم اندام ها  تب 

 

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلسن: 

  0055: 2بخ   داخلی 



 بیماری مزمن انسدادی ریه 

یکی از بیماری های ریه  که جریان هوایی را که شما ترنرورس 

می کنید به خصوص در بازدم دچار محدودیب وکاهش سرعرب 

می شود وهمراه با آن ممکن اسب یک واکنش التهرابری رریرر 

 طبیعی وپاسخ به ذرات مضروگازها  وجود داشته باشد.

 عالئم نارسایی تنفسی: 

تنگی نس   سرزه دزع خل،, اززای  کار تنسسی  کاه  

 وزن , خستگی و سیانوز از عالئم این بیماری است.

 عوامل خطر زا

 سیگار مهمترین عامل ایجاد کننده این بیماری است.

 از عوامل دیگر :  

  زمینه ارثی 

   آلودگی هوا 

  ) تماس شغلی)زغال سنگ  پنبه  غالت و دود 

 را می توان نام برد.

 

 عوارض : 

و عارضره ی نارسایی تنسسی مهم ترین عارضه ی این بیماری 

 اسب.ذات الریه)پنومونی( دیگر این بیماری 

 تغذیه: 

 مواد رذایی پر کالری و پر پروتئین مصرف کنید.

تعداد وعده های رذایی خود را اف ایرش دادهه ولری 

 حجم رذای مصرفی را در هر وعده کاهش دهید.

 رذاهای نواخ)کلمه بادمجان و ریره( مصرف نکنید.

از مصرف چای پررنگه قهوهه الکله نوشرابرهه ادویرهه 

 نمکه سیگار و قلیان خودداری نمایید.

 میوه و سب یجات بیشتر دریافب کنید.

 مایعات بیشتر بنوشید.

رژیم رذایی شما سرشار از ویتامین هرای گرروه  ه 

 .ویتامین کاه ثه آ و اسید فولیک باشد

 رعایت بهداشت دهان برای شما ضروری است. 

 خواب و استراحت

 کلیه عوامل استرس زا را از خود دور کنید.

 الزم اسب اتاق شما تهویه مناس  داشته باشد.

 از مخدرها و مسکن ها استواده نکنید.

 روزانه در هوای آزاد ورزش کنید.

ساعات خوا  و استراحب روزانه ی خود را تنظیم نمائید ترا 

 در ش  بتوانید به راحتی بخوابید.

 روش های بهبود وضعیت تنفسی:   

  برای بهبود وضعیب تنوسی خوده الزم اسب دم آهسرتره

همراه با بازدم طوالنی در وضعیب خم شده به جلو و برا 

 ل  های رنچه ای انجام دهید.

 .برای حوظ رطوبب محیط از بخور استواده کنید 

 .ورزش های منظم در هوای آزاد انجام دهید 

  ساعات خوا  و استراحب روزانه ی خود را تنظیم نمائید 

  از قرار گرفتن در گرما و سرما زیاد اجتنا  کنیرده زیررا

 می تواند باعث اف ایش خلط و تنگی نوس شما  گردد..
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